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Eerste communieviering op  

19 april 2020 gaat vanwege 

het corona-virus niet door. 

 

 

Vanwege het corona-virus is 

er deze maand geen 

koffiedrinken. 

 

Deze maand is er 

geen stille 

aanbidding. 

 

 

 

 

De 1e vrijdag viering en de 

Piomorgen gaan niet door 

deze maand. 
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LEVEN MET HET CORONA-VIRUS.  

 

Het is een hele bijzondere tijd, waarin we vandaag mogen leven. 

Wie had dat bij de jaarwisseling verwacht? Dat we verplicht 

thuis moeten zitten. Niet mogen werken, niet naar een speeltuin 

mogen, ver van elkaar blijven, het 

zijn allemaal zaken die vandaag 

van het grootste belang zijn, maar 

die ons heel vreemd overkomen.  

Ook dat we op zaterdagavond en 

zondagmorgen niet meer met zijn 

allen naar de kerk mogen, dat er op de zondagmorgen wel een 

stille Heilige Mis wordt gedaan, dat die Mis te volgen is te volgen 

op onze Facebook pagina. 

  

Hoe gaat dat nu met ons Paasfeest?  

Tot en met 31 mei 2020, Tweede Pinksterdag, hebben de 

bisschoppen medegedeeld, dat er zeker geen grote vieringen zijn. 

Vieringen worden er nog wel gehouden, maar wel te volgen via het 

Facebook. Op Palmzondag zullen er palmtakken gewijd worden en 

die zullen die zondag en in de week erna ’s morgens in de kerk 

liggen en kan men die meenemen. Ook Koningsvoorde word 

voorzien van gewijde palmtakken en deze kunnen dan worden 

afgehaald op een centrale plek. 

Op Witte donderdag zal er een avondmis om 19.00 uur zijn en 

daarna aanbidding in de grote kerk.  

Deze viering wordt via onze Facebook pagina uitgezonden.  

Op Goede Vrijdag, de dag dat Christus werd gedood aan een 

kruis, zal er ’s middags om drie uur een viering zijn.  

Ook deze viering wordt via onze Facebook pagina uitgezonden.  

Op zaterdagavond is er een Paaswake die begint om 21.00 uur en 

wordt uitgezonden.   
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Zondag, Pasen is er om 10.00 uur een heilige Mis, zonder zang, en 

ook die wordt uitgezonden. Evenals de viering van Tweede 

Paasdag.  

Vanuit dit gegeven geef ik voor de dagen van de Goede week 

enkele overdenkingen in deze brug. Lees die op die dag rustig 

door. Ondanks alles houden we goede moed en gaan samen verder. 

 

Hans Vugs 

Diaken-pastor 

 

UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA 

 

Op 18 maart 2020 is in onze Piokapel SIENNA HUIJBEN 

gedoopt. Siënna is een van onze communicanten van dit jaar en 

was nog niet gedoopt. Omdat veel communicanten geen doop 

hebben meegemaakt wilden we ze nu een doop laten meemaken 

van een van hun vriendjes en vriendinnetjes. Maar door de 

corona-crisis werd de voorbereidingsmiddag afgelast, maar de 

ouders van Siënna wilden toch graag die doop laten doorgaan. We 

waren met zeven mensen. Siënna, 

papa en mama, Sander Huijben en 

Rowena Smulders, de jongere zus 

van Siënna, peetoom en peetante, 

Wesley en Heidi en een oom van 

Siënna. Een heel klein groepje maar 

we konden verspreid in de Piokapel 

zitten. Siënna krijgt bij haar doop 

de namen: Siënna Alexandra 

Carolina. Siënna heeft zelf aan haar 

papa en mama gevraagd waarom zij 

de naam Siënna had gekregen en waarom Alexandra en Carolina. 

Nu daar heeft zij een heel duidelijk antwoord op gekregen: 
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Siënna omdat zij samen dat een hele mooie naam vonden, 

Alexandra en Carolina waren de officiële namen van haar ouders 

en daarmee gaven ze aan dat zij op een hele bijzondere wijze 

met hun dochter verbonden wilden zijn. Nadat Siënna een kruisje 

op haar voorhoofd, haar mond en in haar hartje had ontvangen, 

ging zij naar papa en mama, naar haar peetouders en naar haar 

oom, om van hen allen een kruisje op haar voorhoofd te krijgen. 

Haar jongste zus was te eenkennig en teruggetrokken dat zij aan 

Siënna vandaag geen kusje wilde geven. Na het verhaal van Jezus 

hebben we samen het doopwater, de doopschelp en niet te 

vergeten de handdoek, de doopkaars en het H. Chrisma-olie bij 

elkaar gezet, zodat we alles na elkaar konden gebruiken. Met alle 

mensen samen hebben we een dak boven Siënna gemaakt en de 

goede God gebeden, dat Hij haar en ons allen mag begeleiden op 

onze weg door het leven. Gelukkig heeft Siënna niet gehuild, toen 

het koude doopwater over haar voorhoofd mocht stromen, maar 

haar lieve mama stond al met de handdoek klaar.  Peetoom 

Wesley heeft haar doopkaars aangemaakt en alle mensen, groot 

en klein, kregen toen een klein kaarsje met het vuur van haar 

doopkaars. Na het Onze Vader gebeden te hebben, zijn we naar 

moeder Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen, maar ook 

om haar bescherming op onze niet gemakkelijke weg door het 

leven te vragen. Natuurlijk hebben we het Lang zal zij leven 

gezongen en heeft Siënna zelf de doopklok mogen luiden. 

 

WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN: 

 

Op zondag 1 maart 2020 hebben we jullie vader AD STOFFELS, 

76 jaar oud toch nog heel onverwacht uit handen moeten geven. 

Dat is voor jullie een vreselijke klap, maar misschien heeft jullie 

vader het zo wel gewild. In ieder geval hij is uit zijn lijden 

verlost en mag nu voor altijd gelukkig zijn bij zijn Dien in Gods 
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eeuwig vaderhuis. Ja, daar heeft hij op stille momenten wel over 

nagedacht. Hoe zou het zijn en is er wel iets. Jullie vader en opa, 

was een eenvoudig man, die alles goed vond. Het belangrijkste 

voor hem was, dat hij te midden van zijn gezin, zijn vrouw en 

kinderen en later zijn kleinkinderen samen mocht leven. Dat er 

veel plezier en gezelligheid was en daar heeft hij alles voor in het 

werk gezet om dat te bereiken. Hij was een harde werker, niet in 

de jaren dat hij nog jong was en het gemakkelijk kon doen, maar 

tot aan zijn dood heeft hij gewerkt om zo geld voor zijn gezin bij 

een te sparen. Hij had op het laatst nog een 

krantenwijk en een postwijk. Maar hij was 

bezig. Samen met jullie ging hij er op uit, 

samen naar de camping in Vessem om daar 

van elkaars vrijheid en spel te genieten. Hij 

was de koning te rijk. Donkere jaren waren 

voor hem de tijd dat moeder Dien ziek was 

en hij haar uiteindelijk uit handen moest 

geven. Dat is een zwarte tijd voor hem 

geweest. Wat heeft nu het leven nog voor 

zin, maar door samen te spreken, door aan 

zijn kinderen en kleinkinderen te denken, kon hij de moed weer 

oppakken om door te gaan. Gelukkig bracht Bozena weer vreugde 

in zijn leven, samen verder trekken, samen gelukkig worden, 

samen elkaar opbeuren en een hart onder de riem steken. Je zag 

hem weer op fleuren.  

Jullie pap en opa was een gelovig mens, die heel vaak op de 

zondag in onze kerk aanwezig was. Dan mocht je hem aan spreken 

en samen even tot een gesprek komen, maar kom je mee koffie 

drinken dat was meestal niet aan de orde, ik moet weer terug 

naar huis. 

Jammer dat de laatste jaren zijn geheugen hem steeds meer in 

de steek liet, maar ook zijn lichamelijke klachten dienden zich 
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aan. Maar nog steeds was hij in voor gezelligheid, voor verhalen 

van toen en samen liedjes zingen uit de oude doos. Wat hebben 

jullie hem en Bozena een groot plezier gedaan, door hen samen 

mee te nemen nog een keer op vakantie in Italië op de camping. 

Samen aan zee, samen genieten van die heerlijke zon en nog een 

keer slenteren over de plaatselijke markt. Toen hij thuis was, kon 

hij daar nog steeds van genieten. Ad, pap en opa, dank je wel voor 

alles wat jij voor ieder van ons hebt gedaan en betekend, ga nu 

maar aan Gods tafel liggen, naast jouw Dien, en allen die jou 

vooruit zijn gegaan en laat je nu maar door onze lieve Heer 

bedienen.  Rust zacht. 

 

 DAT HIJ MAG RUSTEN IN VREDE. 

 

PALMZONDAG 

 

Palmzondag is vaak voor ons mensen een dag van uitersten.  

Vaak schijnt de lentezon en gaan we er op uit,  

maar ook kan het nog 

snijdend koud zijn.  

Ook voor Jezus van 

Nazareth was die zondag  

een dag van uitersten.  

Rijdend op een ezel 

wordt Hij toegejuicht:  

Hosanna, Jezus wordt 

onze Koning. 

En enkele dagen later 

roepen diezelfde mensen 

langs de weg: aan het 

kruis met Hem. 
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Jezus’ boodschap is die van respect en  liefde voor iedereen. 

Jezus kent geen mensen waar Hij niet mee om wil gaan. Zijn 

voorkeur ligt bij de eenvoudige, niet aanzienlijke mens, maar ook 

met die anderen wil Hij wel omgaan, maar allen zijn voor hen even 

belangrijk. 

En daar moest de Farizeeër en Schriftgeleerde niets van 

hebben. Zij wilden gezien en gewaardeerd worden door anderen. 

Zij moesten de eerste plek hebben en Jezus is altijd tevreden 

met de minste plek, Hij wilde dienaar van u en mij zijn. 

En wij, wat doen wij die Hem willen volgen? 

Roepen wij ook Hosanna en even daarna met het zelfde gemak 

Aan het kruis met Hem 

 

WITTE DONDERDAG 

 

De eerste dag van onze belangrijkste dagen van het jaar.  

Jezus gaat traditiegetrouw de bevrijding uit Egypte vieren.  

Hij doet dat zoals alle Joden dit nu nog doen,  

met samen aan tafel te gaan.  

Aan het einde van die maaltijd, die 

door Jezus begonnen was om de 

voeten van zijn vrienden te wassen, 

neemt Hij het brood en zegt tegen 

zijn leerlingen: als je dit brood eet, 

denkt dan altijd aan Mij. En ook de 

beker met wijn, als je hieruit 

drinkt, wil dan Mij steeds blijven 

gedenken, wat ik voor jullie en 

iedereen gedaan en betekend hebt.  

De leerlingen hebben op dat 

moment waarschijnlijk heel weinig 
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van dat gebaar en die woorden begrepen.  

Maar hoe dan ook: ze hebben die woorden wel onthouden.  

Ook wij komen nog steeds samen om Jezus te gedenken en dat 

doen we met die tekens van Brood en Beker, denkend aan Hem 

die voor ons gestorven is, om ons te verlossen en ons weer de 

mogelijkheid te geven om in de hemel, het huis van de Vader, te 

mogen komen. 

 

GOEDE VRIJDAG 

 

Het is niet voor te stellen, dat je een mens aan een kruis nagelt. 

Zo ga je toch niet met mensen om, dat hebben we toch niet van 

onze ouders geleerd? Maar ja 2000 jaar geleden was dit de 

normaalste situatie in Israël. Spoorde jij niet met de algemene 

maatstaven, dan werden er korte metten met je gemaakt. Jij had 

maar te dansen naar de pijpen van 

de belangrijkste mensen. Jezus 

bracht ons geen nieuwe wetten, 

neen de wetten van Mozes tellen 

tot op de dag van vandaag, alleen 

Jezus heeft die wetten leefbaar 

gemaakt. De mens is voor Jezus 

nog steeds het belangrijkste en 

niet het geld. En als je kunt 

helpen, dan moet je helpen, hoe 

dan ook. Ja zelfs op de heilige 

Sabbat. Mozes had gezegd dat die 

dag geheiligd moest worden, maar 

Jezus leert ons dat als we mensen 

gelukkig kunnen maken, dat we dat ook op sabbat moeten doen. 

Ja en daar waren de grote heren het niet mee eens. En wij, wat is 
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voor u van belang, de wet of de invulling van de wet, namelijk de 

ander? 

 

PASEN 

 

Met de eerste stralen van de zon kunnen alle plantjes weer hun 

hoofdje omhoogsteken. Alles wat dood was, komt weer tot leven. 

Dat is de boodschap van Pasen. 

Op het speelterrein voor de kerk zat een jongen, Wim genaamd, 

helemaal ineengedoken, buitengesloten door de groep. Verdriet 

maakte zich van hem meester. Een 

traan liep over zijn wang en viel in het 

stof. Een van zijn vriendjes zag hem. 

Ging naar Wim toe, maar bedacht zich, 

wat zullen de grote groep vrienden van 

mij zeggen? Toch keek hij weer naar de 

eenling. Hij twijfelde, wat moet ik doen, 

ik wil niet afgaan. Hij moest kiezen voor 

Wim of voor de grote groep vrienden 

die Wim dood had verklaard. 

Medelijden nam de overhand en hij 

legde zijn hand op de schouder van 

Wim. En door de tranen heen zag zijn vriendje weer dat Wim 

hem aankeek en er verscheen zelfs een glimlach op zijn gezicht. 

Hij was dood en werd weer levend. De steen is voor zijn hart 

weggerold. Zijn hart kwam weer tot leven. 

 

Jezus heeft zijn  hart gegeven voor de mensen, door Hem kregen 

zieken weer nieuwe kansen, Hij bemoedigde mensen, had allen lief 

en sloot niemand uit. Zalig Pasen. 
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Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde. 

 

GM= Gerardus Majella 

KV= Koningsvoorde 

KND=Kindernevendienst 

DK=Dameskoor 

HK=Herenkoor 

GK= Gemengd koor 

SZ=Samenzang  

FR=Friends 

ZG=Zanggroep 

  Tijd Locatie Intentie april 

4&5 april 

 

 

10.00 

 

 

 

 

GM 

 

 

Fien Hultermans – v. Hautum 

Trees v.d. Linden v.w. Jgt 

Netty v. Gorp – v. d’r Pluijm 

Ineke Vugs – v. Etten| 

José Pijnappels – v.d.Zanden 

v.w. Mgd 

Joos den Biesen - Veraart 

Walter den Biesen 

Emiel den Biesen 

    Pasen 

11&12 

 

 

10.00 

 

 

 

GM 

 

Fien Hultermans – v. Hautum 

v.w. Verj 

Netty v. Gorp – v.d. Pluijm  

Wil Dusée 

Jan Formannoij 

Pierre Snels 

Ineke Vugs – v. Etten 

18&19 

april 

 

10:00  

 

GM 

 

 

Trees v.d. Linden v.w. Jgt 

Oma Koopmans v.w. Jgt 
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Pierre Snels 

Ineke Vugs – v. Etten 

25&26 

april 

 

 

10:00  

 

 

GM Netty v. Gorp – v. d’r Pluijm 

v.w. 1ste Jgt 

Jopie d. Beer – de. Kroon v.w. 

1ste JGT 

Fien Hultermans – v. Hautum 

Wim v.d. Berg v.w. Jgt 

Wil Dusée 

Ben Bastings  

Ineke Vugs – v. Etten 

José Pijnappels – v.d. Zanden 

 

GEHEUGENSTEUNTJES  

 

 

Datum Tijd. Locatie Activiteit 

5 april 10.00  GM Palmpasen 

9 april  19:00  GM Witte donderdag 

10 april  15:00   GM Goede vrijdag 

11 april 21:00   GM Paaswake 

12 april 10:00   GM Pasen 

13 april 10:00  GM 2e Paasdag 

21 april 10.00  GM Redactievergadering 

Brug 
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JAARLIJKSE KLEDING ACTIE: 

 

De kledinginzameling op zaterdag 25 april 2020 van 

Samskledingactie gaat niet door. Wordt verschoven naar het 

najaar. 

 

PAASERVARINGEN  
 

We kennen allemaal de vier evangeliën: van Matheüs, Marcus, 

Lucas en Johannes. De climax van elk evangelie is de Opstanding, 

de verrijzenis van Jezus. Alle vier schrijven over de verrijzenis 

van Jezus, de levende Heer. Na zijn dood is zijn aanwezigheid 

zelfs sterker voelbaar en zijn kracht dieper dan daarvoor. 

Wonderlijk en vreemd. Niet aanwijsbaar, wel ervaarbaar. Marcus 

schreef als eerste het 

verhaal van Jezus op. 

Hij heeft de minste 

woorden nodig om over 

de verschijning van 

Jezus na diens dood te 

verhalen. Johannes is 

het laatst tot stand 

gekomen en heeft de 

meeste woorden nodig. 

Matheüs en Lucas minder dan Johannes, maar meer dan Marcus. 

Niet vreemd: hoe jonger het evangelie, hoe meer er verteld en 

uitgelegd moest worden over de opstanding. Voor de lezers van 

het Johannesevangelie was het einde van het leven van Jezus en 

zijn verrijzenis al bijna zestig jaar geleden. Over de 

ontmoetingen met Jezus kort na zijn dood schrijven ze alle vier 

anders. ‘Hoe kan dat’ zal iemand misschien vragen, ‘het is toch 

dezelfde gebeurtenis?’ Wel, de evangeliën geven geen historisch 
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verslag van de verrijzenis, maar zij vertellen om verschillende 

bewoordingen over die grootse ervaring: Jezus Christus lééft 

onder ons. Zij gieten die boodschap in diverse beelden: derde 

dag, afgewentelde steen, zitten op een steen, opkomende zon, 

vroege morgen, in het wit geklede figuren, eerste dag, leeg graf 

enzovoort. Elk beeld heeft zijn eigen betekenis en 

zeggingskracht om het verhaal kleur te geven. Hun persoon, de 

tijd waarin en de groep voor wie ze schrijven, hebben daar 

invloed op. Jezus lééft! Dát vertellen ze alle vier. Zijn kruisdood 

is niet het laatste. Zijn verhaal gaat door om ook ons te laten 

delen in die Paaservaringen. 

 

H. BERNADETTE SOUBIROUS 

 

Op 16 april vieren we de feestdag van de 

H. Bernadette Soubirous. Wie was zij? 

Iedereen die wel eens mee gaat op 

bedevaart naar Lourdes, kent haar. 

Bernadette, een meisje van 14 jaar, was 

met haar zus en vriendin aan het hout 

sprokkelen. We zijn dan in het jaar 1858. 

Vanwege haar zwakke gezondheid bleef ze 

wat achter en wilde ze in haar eentje de 

rivier de Gave oversteken. Aan de overkant bevond zich de grot 

van Massabielle. Vandaar hoorde ze een geluid dat leek op het 

geruis van de wind, maar ze zag niets bewegen. Daarna zag ze een 

verschijning van een vrouw, in het wit gekleed en met een 

rozenkrans in de hand. Op die plaats ontstond een bron. Nog vele 

malen kreeg Bernadette diezelfde verschijning en kreeg ze de 

vraag bij de grot een kerk te laten bouwen, processies te houden 

en de rozenkrans te bidden. Bernadette had nog geen idee wie de 

verschijning was. Pas later kreeg ze te horen dat het moeder 
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Maria was. Vanaf 1862 is Lourdes als officiële bedevaartsplaats 

door de kerk erkend. Bernadette zelf ging in 1866 naar een 

klooster van de ‘Soeurs de la Charité’ in Nevers. In 1925 is ze 

zalig verklaard en in 1933 heilig verklaard. Jaarlijks trekken 

mensen uit alle delen van de wereld naar Lourdes, naar Maria, 

maar bezoeken ook het klooster in Nevers, waar de H. 

Bernadette begraven ligt. 

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het corona-virus 

tegen te gaan is de rondgang van de relieken van de  

H. Bernadette in Belgie en Nederland stopgezet. 

Lees meer op de website van het bisdom van ’s-Hertogenbosch 

hier over. 

 

VIERINGEN VIA FACEBOOK 

 

Vanwege de aangescherpte maatregelen 

van de overheid tegen de verspreiding van 

het corona-virus, hebben de Nederlandse 

bisschoppen aanvullende maatregelen 

getroffen. Alle publieke vieringen in onze 

kerk en Koningsvoorde zijn tot en met 

Pinksteren afgelast.  

Alle besloten vieringen in de Gerardus Majella kerk zijn live te 

volgen via een livestream op onze Facebookpagina.  

Uitleg; 

U gaat hiervoor naar onze Facebookpagina en scrolt naar beneden 

en ziet vervolgens een video verschijnen met daarbij een datum 

en een livestream, klik hierop en u wordt verbonden met ons 

kerkgebouw en kunt u de dienst volgen.  U kunt Facebook 

gebruiken op een computer, Ipad en een mobiele telefoon. 

Hopelijk mogen wij iedereen begroeten zondags op onze 

livestream. 
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Een verhaal uit de oude doos: 

 
DEN BIECHTSTOEL 

 
Zak jullie naa is wè vertelle. 

Jè, en het is egt waor gebeurd. 
Aanders zo ik ’t hier nie schrèeve. 

Van ’n aander hak ’t ok nie geleuft. 
’t Was unne vroome mees die ging biechtte 

En hij drukte toen op de bel. 
Toen kwaam er ’n paotterke, 

Affijn , de rest dé begreptte wel. 
Mar toen ie in de biechtstoel wouw stappe, 

viel ie languit in dè donker gat, 
teege ’t rumpke daor ie dur moes praotte. 

Tjonge, tjonge, dè was me wat. 
Og menneke tog, we doede nauw, 

stao mar op en gao mar gauw. 
Hedde oe èege tog nie zeer gedaon, 

Tenminste, als ge nog kunt staon. 
Vur één ding wil ik oe wel worschuwen. 

Als ge wir is binne komt wippe, 
dan motte wel oe voette optille, 
want ik wil ok nog langer lèevve. 

Ik zou het van jouw hier nog bestèerve. 
Egt waor, ik zit na nog te bèevve. 

Gao mar gauw hor, 
alles is oe vergèevve. 

 
Hein Libregts, z.g. 
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Secretariaat: Gerardus Majella 

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455  

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Van doop of 

huwelijk, enz. behalve op maandagmorgen. Op dit secretariaat 

kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een 

doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde 

diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl 

Voor noodgevallen 

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61 

 

Liturgische diensten  Gerardus Majellakerk 

zaterdag. 17.30u Pio-kapel 

zondag. 10.00u Kerk waarna koffie 

2de dinsdag 10.30u Pio-morgen 

1ste vrijdag 10.30u Pio-kapel 

   

  Koningsvoorde 

zaterdag. 19.00u Restaurant waarna koffie 

  

Financiën:  Giro  (IBAN)   NL94 INGB  0001 0688 20. 

                   Bank (IBAN)   NL64 RABO  0171 2002 17. 

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan) 

 

Contactblad “De Brug” 

Kopij vóór 21 april as. middels e-mail adres: info@hlgm.nl of  

in de brievenbus van de kerk.  

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: www.hlgm.nl.   

Volg ons op Faxcebook:https://www.facebook.com/parochiehlgm/ 

 

Redactie Parochieblad “De Brug”      

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, en J van de Zanden. 

http://www.hlgm.nl/
mailto:info@hlgm.nl
http://www.hlgm.nl/
https://www.facebook.com/parochiehlgm/

